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Het Bestuur en de Redactie wensen de 
leden preHige feestdagen en een voor
spoedlg 1970. 

Chaleides ..,. 17iridanus 
De op de voorplaat afgebeelde skink is af
komstig van de Kanarische eilanden en werd 
dit jaar aangeboden door de lmportdienst. 
Klingelhoffer vermeldt het volgende: 
De op Tenerif voorkomende Chalcides v. viri
danus is 12-15 em lang, heeft een kleine kop 
en is donker gekleurd. Kop, zijden en bulk 
zijn diep zwart. De bovenkant olijfgroen tot 
bronsbruin met kleine stipjes. Hij is goed 
houdbaar maar laat zich, zolang hij gezond 
is, weinig zien. Aileen zijn kop steekt af en 
toe uit zijn schuilplaats. Ondanks zijn zwak 
uitziende poten, kan hij zich snel verplaatsen. 

Redaetie • visseling 
Tot zijn spijt heeft Uw redacteur na ruim 
5 jaar 'actieve dlenst' zich genoodzaakt ge
zien wegens tijdgebrek zijn functie ter be
schikking te stellen. 
Het Bestuur heeft inmiddels de heer G. Foe
kerns, voorzitter van de werkgroep Amster
dam, bereid gevonden het redacteurschap 
over te nemen en wei met ingang van 1 fe
bruari a.s. 
Een groot probleem vormt nog steeds het 
gebrek aan een regelmatige toevloed van 
artikelen uit onze lezerskring. Wellicht kan de 
toekomstige redactiewisseling voor velen on
der U aanleiding vormen om het artikel dat 
U al zo lang had zullen schrijven en inzenden, 
nu ook werkelijk te leveren. U zoudt daardoor 
de toch al niet eenvoudige taak van de nieu
we redacteur aanmerkelijk verlichten. Voor 
het schrijven van artikelen zij verwezen naar 
hetgeen daarover in Lacerta 1968/2 op pag. 
10, 15 en 16 is vermeld. Wij rekenen op U! 

Red. 

Jaargangen 
In ons vorige nummer werd op pag. 10 abusievelijk 
vermeld, dat oude ingebonden jaargangen van 
Lacerta a f 10,- verkrilgbaar zouden zijn. Dit moet 
natuurlijk zijn nlet ingebonden jaargangen. De bind
kosten komen daar nog bij. 

Red. 

Vraag en aanbod 
Aangeboden Phelsuma laticauda (goudstof Phelsuma) 
eigen kweek a f 10,-. Geen verzending. Wil ook 
ruilen voor andere Phelsuma soorten of kleurige 
kikkertjes (Dendrobatus of Atelopus). M. Th. Ammer, 
Ocarinalaan 236, Rijswijk (Z-H), telefoon 070- 90 42 47. 

Tip 
Gerevideerde schakelklokken met 1 jaar garantie, 
voor het automatlseren van verlichting, verwarming 
etc. in terraria, worden in prijzen tussen f 28,- en 
f 65,- aangeboden door fa. Industria Producten 
Compagnie. Hugo de Grootkade 2, Amsterdam, 
tel. 020- 1614 61. R. de Lang, Burg. Zaneveldstr. 276, 
Maass luis. 



I{ weeli: -van de afriliaanse boomkikker 

Hyperolius cincti"ventris 
door Gcr#111rd RIJhrocrl , Grc llcnbroic #o 

HyjJerolius cillclivelltris 2 1/2 em groot 

In apri l 1964 kwam ik in het bezit van enkele 
kleine afrikaanse boomkikkers uit Kenia. D e die
ren waren ongcveer 35 mm groot. De kleur aan de 
bovenzijde varieerde van melkwit (in het zonlicht) 
tot donkerbruin zelfs roodbruin. Soms waren ze 
egaal gekleurd, dan weer gemarmerd met alumi
niumkleurige vlekken en strepen. De onderzijde 
was wit tot rose en de binnenkant van de achter
poten en de tenen waren donkerrood. 
D e mannetjes zijn iets slanker dan de vrouwtjes. 
D aar het geslacht Hyperolius zeer vee! soorten telt 
was een juiste determinatie zeer moeilijk. Geluk
kig werd dit probleem opgelost toen Dr. Oeser bij 
mij op bezoek kwam en vaststelde, dat mijn kik
kers een voor hem zeer bekende soort waren nl.: 
H;•perolim cinctil,enlris. 
D eze kikkertjes waren gedurende een paar weken 
de meest onopvallende bewoners van mijn ca 
9,5 m2 g root aqua-terrarium, dat een waterdeel 
heeft van ca. 7 m2. Ovcrdag zaten ze op de blade
ren der verschillcndc planH:n in het bovenste ge
deelte van het terrarium en bewogen nauwelijks. 
Zodra ze gestoord werden verdwenen ze in de 
badrozettcn van Bromelia's of Ti llandsia's. Indien 
zij niet snel genoeg een schuilplaats vinden, Iaten 
zij zich eenvoudig naar beneden vallen en zijn 
voor korte tijd tussen de bodemplanten verdwenen 
om dan snel weer naar boven te klimmen. 
Bij het invallen van de schemering worden de 
dieren echter acticf en <gaan op voedseljacht. 

Jlcrln llnll f ', II. Endnc k . !Uaas lrlclal 

Polo's va11 d e schrijver 

Op ecn avond was het met de rust gedaan; uit het 
donkere terrarium klonken luide kwaakgeluiden, 
die a ls een kort en schril uitgestoten 'tschik-tschik' 
klonken, zoals Dr. Oeser reeds in Klingelhiiffer 
beschreven heeft. 
Omdat ik verschi llende andere kikkersoorten in het 
terrarium houd, kon ik in het begin niet geloven, 
dat deze kleine kikkertjes uit Kenia zulk een ge· 
luid konden produceren; ze overstemden het ge
luid van de H;•la arborea! 
Avond na avond klonk hct concert en als een wijfje 
in de nabijheid kwam klauterden de mannetjes als 
apen over de bladeren heen en weer, waarbij ze 
trachtten hun rivalen te verdrijven. 
Dit ging zo enkele weken door. Toen ontdekte ik 
op een dag op de bladeren van verschi llende plan
ten zoals varens, Ti llandsia's of Bromelia's kleine 
vuilwitte eitjes van ca. 1 mm doorsnee. D e eitjes 
kleefden gedeeltelijk apart maar ook in aantallen 
to t 30 stuks in kleine klompen op de bladeren. 
Het legsel moest reeds enkele dagen oud zijn en 
was uitgedroogd, ofschoon ik in mijn te rrarium 
een relatieve vochtigheid houd van 90%. Een paar 
eitjes kleefden aan een varenblad dat omgeknikt 
was en in het water hing. Deze eitjes waren ge
zond. 
Omdat aile andere eieren ondanks de hoge lucht
vochtigheid toch uitgedroogd waren, zou men 
moeten aannemen, dat deze manier van eiafzetting 
verband zou kunnen houden met de regentijd in 
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De kikkn·visjes, e11ige dagen oud 

het land van herkomst van deze dieren, waar het 
legsel dan steeds natgebouden wordt en de uitge
komen kikkervisjes door de regen in het water 
gespoeld worden. 
Jn .de volgende maanden werden nog twee keer 
eieren op .de p lanten afgezet en steeds op die plan
ten, welke in de buurt van bet water stonden. De 
meeste eieren kleefden aan bladeren die boven het 
water hingen. Bij deze manier van e iafzetting was 
het steeds regenweer en kletterden de regen op 
het ca. 6,5 m 2 -groot dak van p lexiglas. 
Bovendien vond ook meerdere malen eiafzetting 
I N -het water p laats, meestal tussen de wortels van 
Eichhornia of aan de bladeren van waterplanten, 
maar altijd dicht onder het wateroppervlak. Bij de 
eiafzetting in het water was het niet steeds regen
weer. De eieren moest ik uit bet terrarium nemen, 
omdat hierin grote siervissen en een twintigtal 
waterscbi ldpadden rondzwommen. 
Na ongeveer 6 dagen kwamen de kikkervisjes uit 
de e ieren, ook uit die, welke op de bladeren van 
de boven het water hangende bladeren waren af
gezet. De kikkervisjes waren 5 mm lang. Bij 20 
tot 22° C waren ze na 10 dagen ca. 1 em en na 
30 dagen ca. 2,5 em groot. 
Afhankelijk van de temperatuur kregen de kikker
visjes (die 7 em lang kunnen worden) bij 25° C 
na 2 maanden en bij 20° C na 3 maanden eerst 
achter- en daa.rna ·voorpoten. Enkele dagen later 
zaten de kleine kikkers reeds op de planten. Ze 
waren 15 mm groot en hapten spoedig naar in
secten. 
De kikkersvisjes voerde ik vanaf d e eerste dag met 
het normale droogvoer voor siervissen (Tetra
Phyll etc. E.) , dat zeer graag wordt gegeten. Zo 
nu en dan voerde ik veralgde waterplanten en 
kleine stukjes magee vlees, dat door de kikker
visjes wordt uitgezogen. D e kikkervisjes in bet 
opfokbakje bezorgden mij geen enkele moeilijk
heid. 
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lk had ondertussen reeds zoveel kikkervis jes, dat 
ik ze niet meer goed kon huisvesten en moest daar
om een dee! van de ca. 1 em grote kikkervisjes in 
het 4000 liter grote watergedeelte van mijn ter
rarium overbrengen. Omdat de kikkervisj es zeer 
levendig zijn, hebben ze tussen de grote siervissen 
en waterschildpadden een redelijke overlevings
kans. De gemetamorfoseerde dieren zijn iets krach
tiger en levendiger van kleur dan die, welke in 
het kweekbakje zijn opgefokt. Veeder kon ik bij 
de jonge dieren geen zichtbare verschillen vast
stellen. 
D e k.leine kikkers hebben direct de typische teke
ning van de ouders en zijn evenals deze niet ont
vankelijk voor lagere temperaturen (bij 10° C 
weed nog gegeten!). H et houden van deze kleine 
tropische kikker is niet moeilijk en zal e lke be
ginneling lukken. 
Bij mij hebben deze kikkers zelfs meerdere malen 
in een kleine plastic doos met een beetje water en 
enkele planten eieren afgezet. De dieren waren in 
de doos gezet om ze de volgende dag te vervoeren! 
Eiafzetteing vond altijd 's nachts plaats, ongeacht 
of het Iicht in het terrarium brandde of niet. 
Na 4 tot 5 maanden, waarvan de laatste 3 maan
den in de winter ( temperatuur in het terrar ium 
slechts 16 tot 18° C), waren de kikkers ca. 3 em 
groot. Na ongeveer 4 maanden werden de eerste 
pogingen gedaan om te .kwaken. 
D e dieren waren 6 tot 7 maanden oud toen ze 
voor de eerste keer eieren afzetten. 
Naschrift van de vertaler: 
Ik heb de eer gehad enkele keren het terrarium 
van de schrijver te mogen bezichtigen. H et is door 
hemzelf gebouwd, geassisteerd door !eden van de 
werkgroep Dusseldorf, in zijn 'kelder' met een uit
bouw naar zijn tuin. Om deze uitbouw heen is 
een muurtje van ca. 1 m gebouwd, waarop plexi
glas golfp laten zijn bevestigd. Hierdoor heeft hij 
een 'terrarium· verkregen van ca. 3 m breed, 3 m 
diep en 2,5 resp. 3,5 m hoog, waarvan het hoogste 
dee! bestraald wordt door natuurlijk zon licht, dat 
door bet .plexiglasdak naar binnen valt. Het bene
denste dee! van het terrarium bestaat uit een water
gedeelte, aan de voorkant zichtbaar gemaakt door 
enkele spiegelruiten, waarachter men hele scho
len tropische vissen en een groot aantal moeras
schildpadden tussen de weelderige p lantengroei 
kan bewonderen. Het droge gedeelte is beplant 
met enorme aantallen tropische varens, Bromelia's, 
T illandsia's, orchideeen etc. 
Bij m ijn laatste bezoek vertelde d e heer Rohnert 
mij , dat hij band-opnamen gemaakt had van de 
roep van de H;•perolius cinctitJentris, die hij 
's avonds in zijn terrarium afspeelde. Het is hem 
op deze wijze gelukt de dieren tot paring te 
brengen. 

Eeu kikkervisje met volledig outwikkelde ·voorpoten 



Ervaringen met Cordylus giganteus 

door fl. L . JV. lle uefing, fluisaeruc•lrunl 219, Arnlteru Foto's: H. IV. H esseling 

Cordylus giganteus 

Ondanks bet feit dat ik eerst sinds februari van 
dit jaar in bet bezit ben van 2 exemplaren Cordy
/us gigfmteus heb ik met d eze dieren al zoveel 
prettige ervaringen gehad, dat ik iedere liefhebber 
van bet woestijnterrarium bet houden van deze be
slist niet veeleisende dieren kan aanbevelen . 
Slechts een bodemverwarming en een niet te klein 
bodemoppervlak moet aanwezig zijn ; een geringe 
terrariumhoogte is niet bezwaarlijk, daar deze die
reo voornamelijk op de grond Ieven. De ca. 30 em 
grote dieren, die nog niet geheel volgroeid zijn, 
zijn ondergebracht in een terrarium van 120 x 70 x 
70 em met cacteeen als enige beplanting; noestige 
stronken en kienhout geven bet geheel een de
coratieve aanblik. De luchttemperatuur wordt 
d.m.v. een verwarmingslamp van 100 W, een in 
een kokosnoot gebouwde lamp van 25 W en een 
aileen 's winters ingeschakelde lnventum mini
verwarming op ca. 30 ° C gehouden. D e vochtig
heid, die wegens bet houden van jonge Iguana 
iguana in bet zelfde terrarium niet a l te sterk ver
minderd kan worden, bedraagt overdag relatief 
40 a 50% en 's nachts, wanneer ook d e tempera
tuur tot ca. 17° C is gedaald, 70 a 80 % . Om 
dit te bereiken is dagelijks spuiten noodzakelijk. 
De uit Zuid-Afrika afkomstige dieren, die inmid
dels tamelijk tam geworden zij n, komen bij iedere 
gelegenheid, waarbij in het terrarium gewerkt 
moet worden, aanrennen en nemen voedsel uit de 
hand. In de a ltijd moeilijke wintermaanden wor-

den in havermout gehouden en met gistocal en 
vitamine AD3 druppels gemengde meelwormen, 
alsmecle vliegen (zelfs onverpopt) gevoerd. 's Zo
mers worden vrij wel a ile insekten geaccepteerd. 
Aanvankelijk kampte een van de beide dieren 
blijkbaar met aanpassingsmoeilijkheden . H et ge
droeg zich lusteloos en weigerde gedurencle een 
periode van twee weken aile voedsel. Nadat ik 
bet echter enkele weken lang dagelijks een paar 
minuten in een warmwaterbad met een temperatuur 
van ca. 35° C had gehouden, keerde langzamer
hand de eetlust terug en ged roeg b et zich spoed ig 
even beweeglijk als de overige terrariumbewoners. 
H et clier blijkt zelfs zo gecharmeerd te zii n van 
deze methode, dat bet sinds die tijd elke ochtencl 
voor de verwarming wordt ingeschakeld in bet wa
terbassin te vinclen is. 
Van de staart, waarvan de hoornschubben bedekt 
zijn met krachtige stekels, is als afweermiddel tot 
clusver slechts een maal gebruik gemaakt, toen 
l gllflllft ig11a11a zich te dicht in d e nabijheid van 
het nachtdomein van C. gigante11s had begeven ; 
opvallend is sindsdien de terughoudendheid waar
mee de leguanen zich in het gezelschap van C. gi
gante/IS begeven. 
Zeer sterk is bij deze dieren het gehoor ontwik
keld. Dit vie! mij op toen zich op een afstand 
van ca. 1 meter van een van de beide di eren een 
meelworm in het zand bevond, die binnen zeer 
korte tijd op bet gehoor werd ontdekt. Ook ge-
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De vervaarlijke slaart valt bier goed op 

luiden buiten het terrarium worden onmiddellijk 
gesignaleerd 0 

's Middags, wanneer de temperatuur van het zand 
door de bestraling en door de aanwezigheid van 
een bodemverwarmingselement tot ca . 35° Cis op
gelopen, koesteren de dieren zich geheel gestrekt 
en bewegingloos in de door het open raam bin
nenvallende zonnestralen o T egen d e schemering 

Cordylus gigauteus iu close-up 
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begeven ze zich naar hun veelal vaste nachtdomein 
onder een kienhouten stronk, waaruit ze 0 s morgens 
a l weer zeer vroeg te voorschijn komeno 
Samenvattend zal het U duidelijk zijn geworden, 
dat bet houden van Cord)'llls giga111e11s beslist de 
moeite waard is en dat de dieren, in het bijzonder 
wat betreft d e voeding, weinig moeilijkheden met 
zich brengeno 



Bet mummifieeren van landsehildpadden 
J. Hofstra, Jorare 

Onder mummificatie verstaat men het droog con
serveren van gestorven dieren met behulp van 
sterke formaline. 
Voor het mummificeren van gestorven terrarium
dieren komen eigenlijk aileen de schildpadden in 
aanmerking, omdat slechts hun schilden sterk ge
noeg zijn om weerstand te bieden aan verschrom
peling. Landschildpadden zijn wei het meest ge
schikt voor deze manier van conserveren, omdat 
bij deze dieren de poten steviger geschubd zijn 
dan bij de moerasschildpadden. Bovendien treden 
vaak verkleuringen op in de huid bij laatstge
noemde. 

Bmodigdhede11 
Voor het conserveren van een schildpad heeft men 
slechts nodig: 
1. een injectiespuit van 1 - 5 cm3 
2. een flesje formaline ( 40 %) 
3. kunstogen in diverse mateo 
4. een flinke dot watten. 

Formalit1e 
Formaline is verkrijgbaar bij drogisterijen en 
apotheken in een sterkte tot 40 %. Het is giftig 
en de dampen tasten het slijmvlies van de neus
holte en de ogen aan. Tevens wordt bij aanraking 
de huid gelooid. Dcze opsomming hoeft u echter 
niet af te schrikken. Als men met de nodige voor
zichtigheid te werk gaat, valt alles wei mee. 
Formaline mag echter nooit binnen het bereik van 
kinderen komen. 

Kmutogeu 
Kunstogcn zijn in de handel verkrijgbaar. Ik zelf 
gebruik voor kunstogen imitatieparets van ver
schillende grootte. De parels worden na het in
zetten in de juiste kleur geschilderd. De meeste 
landschitdpadden hebben zwarte ogen. U kunt 
dan de parets het eenvoudigst zwart maken met 
Oostindische inkt, waarna een dun laagje btanke 
lak wordt aangebracht. 

Hel 11111111111i/ice,.etJ 
Als een schitdpad is gestorven kan het voorkomen 
dat de kop van het dier ver binnen het schild is 
teruggetrokken. Men haatt kop en hats zo ver 
mogetijk naar buiten, opent de bek en duwt met 

Turfstrooisel II 
Naar aanleiding van het artikel van ons lid, de heer 
C. J. Tirion in Lacerta 10/11 j.l. over 'Kan turfstrooi
sel genezend werken?' schreef een Duitse relatie mij 
het volgende: 
'Het artikel in Lacerta over genezingsmogelijkheden 
bij salamanders door turf, heb ik met heel bijzondere 
belangstelling gelezen. Dergelijke ervaringen had ik 
een paar jaar geleden ook opgedaan, weliswaar zon
der daar toen op te letten of de gewichtige ge
volgtrekkingen daarult te halen. lk had destijds meer
dere Trlturus alpestris verkregen, die echter door 
de onjuiste verpakking ziek aangekomen waren. 
Ze hadden n.l. witte plekjes aan de vingers en de 
tenen en ook aan de Jichaampjes witachtige open 
huldwonden. lk besloot - omdat ik er geen raad mee 

een potlood o.i.d. ptukjes watten tosjes naar 
binnen, zo ver mogelijk in de hats. Hierbij mag de 
hats niet worden vervormd. Zou men dit opvut
ten achterwege Iaten, dan zou na verloop van 
tijd de hats ineenschrompelen. 
De ogen gaat men verwijderen met behulp van 
een stevige stopnaald. Als de oogbal is uitgchaald, 
ontstaat er een vrij grote ruimte, die we eveneens 
gedeeltelijk opvuilen met watten. Hierna neemt 
men kunstogen van de juiste grootte en drukt deze 
voorzichtig onder de oogteden. Dit is ongetwij
feld het moeitijkste werk. Let er vooral op dat 
beide ogen op de juiste plaats aangebracht worden 
en dat het ene oog niet dieper of lager staat dan 
het andere. We wachten met het schilderen en 
takken van de ogen tot de schitdpad geheel klaar 
is. 
Als de hats netjes is opgevuld en de ogen zijn 
aangebracht, kan men het dier gaan inspuiten. Men 
legt hierbij het dier op de rug en spuit aile zachte 
delen in met een 40 % formaline-oplossing. Voor
at 'buikholte' en 'borstholte' geeft men een flinke 
dosis. Verder poten, staart, tong en hersenen. 
Ook doet men er goed aan de hats cen injectie te 
geven, zodat de ingebrachte watten met formatine 
worden doordrenkt. 
Mocht men bij het inspuiten weerstand ondervin
den bij het indrukken van het zuigertje, trek dan 
de naatd terug en probeer op een andere plaats 
binnen te dringen. Een te grote druk op het 
zuigertje zou in zo'n geval tot gevolg kunnen 
hebben dat de formaline bij de aanhechtings
plaats van de naald aan de spuit krachtig weg
spuit en ogen en getaat kan treffen. 
Direct nadat aile deten zijn ingespoten wordt het 
object in de gewenste houding geplaatst, daar de 
formatine nu zeer krachtig en snel op de eiwitten 
inwerkt. Het beste taat men hierbij de schitdpad 
op de rug tiggen en brengt zo de poten in de 
goede stand door watten tussen poten en schild te 
drukken. Let er vooral op dat aile poten even hoog 
zijn, anders staat de schitdpad straks scheef of op 
drie poten. Ook de kop en hals geeft men, indien 
nodig, steun door watten rondom aan te brengen. 
In deze houding laat men het object drogen op 
een tuchtige ptaats, zodat teveel en niet gebonden 
formatine kan verdampen. 
Een schildpad op deze wijze geconserveerd gaat 
jaren mee. 

wist - deze diertjes aan mijn belden Natrix tesselata 
als voedsel op te offeren. Het terrarium met die 
beide Natrix soorten bevatte een platte plastic schaal 
als zwemgelegenheid en een aantal geperste turf
platen voor landgedeelte. De slangen konden al naar 
believen tussen die platen wegkruipen of er zich 
bovenop in de zon liggen koesteren. Maar ook die 
Triturus alpestris kropen tussen de droge turfstukken 
weg. Oat merkte ik echter pas, toen ik na ongeveer 
twee maanden, die turfplaten tegen nieuwe wilde uit
wisselen. In ieder geval, lk vond nog 5 stuks levend 
terug, die weliswaar tamelijk vermagerd maar weer 
volkomen genezen waren! Ook nadat ze zich lang
zamerhand weer aan het waterleven aangepast had
den, trad deze huidziekte nlet weer op! 

A.T.R. 
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STICHTING NATUUR NA 70, 
seer. Herengracht 540, Amsterdam, Tel 020- 24 62 12 
toestel 09 
Natuurbeschermlngsboot 1970 
Tijdens het Natuurbeschermingsjaar 1970, zal er een 
boot door Nederlond varen, die een ruime bekend
held aan de problematiek rond de Natuurbescher
ming zal geven. Deze boot zal de volgende plaatsen 
aandoen. 
Alkmaar van 
Leeuwarden van 
Groningen van 
Assen van 
Zwolle von 
Arnhem van 
Nijmegen van 
Den Bosch van 
Eindhoven van 
Tilburg van 
Rotterdam van 
Utrecht van 
Amsterdam van 

12 tot 14 juni 
17 tot 20 juni 
43 tot 25 juni 
27 tot 29 j uni 
3 tot 5 jul i 
8 tot 10 fUii 

12 tot 14 fUii 
17 tot 19 1uli 
22 tot 24 JUii 
27 tot 29 ju li 
2 tot 5 augustus 
8 tot 11 augustus 

14 tot 16 augustus, 
of Ianger. 

Op de boot zal een tentoonstelling worden ingericht, 
terwij l er ook films en dla's vertoond worden en dis
kussles worden gehouden. Voor degenen die dieper 
op de problematiek willen ingaan bestaat gelegen
heid van de l!ne plaats naar de andere mee te varen, 
slaapplaatsen zlj n aanwezlg. Verder zal er in de lig
plaatsen In de bloscopen een Natuurbeschermings
fllm In de pauze worden gedraaid. 
Ook zal er een Natuurbeschermingskrant verschijnen 
al of nic t overgenomen door de dagbladen, men za! 
er winkelstraatakties voeren, en al wat meer tot de 
verbreidlng van de Natuurbeschermingsgedachte kan 
mee werken. 
Bljdragen t.g .v. het werk der Stichting kunnen worden 
gestort op giro 1271699, ten name van J. Goudrlaan, 
Roland Holsllaan 643, Delft. 

Symposium In Belgli! 
Dlt wordt gehouden in het najaar van 1970. De tech
nlsche organlsatle van dit symposium nemen de 
Belglsche Jeugdbonden, en organisatles voor Natuur
studle, voor hun rekeni ng. Op dlt symposium wlllen 
wi j de jeugd akllef betrekken blj de gestelde preble
men. Na kleine, door anderen te organiseren ge
sprekken za l op dit symposium voor de BeNelux
jeugd over Milieu- en Natuurbehoud, hun relaties, 
mllieuverontrelniging en natuurbescherm lngseducatie 
worden gesproken. lnformaliemappen en teksten van 
de voordrachten zullen worden uitgereikt. De indeling 
wordt globaal : 
Op de eerste zltllng wordt aandacht besteed aan de 
vraag : Wat is Natuurbeschermlng en wat milieube
scherming, ultgaande van de vroegere, bestaande en 
te verwachtcn toestand? 
Op de tweede zltllng staat de bemoeienis van de 
jeugd met dlt probleem centraal. Daarbij zullen de 
onderwljsaspekten veel aandacht krijgen. Op de slot
zitting zal een manifest worden opgesteld waarin 
naast conclusies van de eerste 2 vergaderingen, ver
langens van de jeugd t .a.v . de maatregelen die go
nomen kunnen worden om milieubehoud en natuur
behoud veilig te stollen, worden genoemd. Er zal 
ook gesproken worden over wat de jeugd aan deze 
problemen zeit kan doen. Wij proberen in verschil
lende jeugdorganlsatles van te voren de discussies 
over deze problemen op gang te brengen, zodat re
presentatieve afgevaardigden van de jeugd van de 
Benelux goed zijn voorbereid. 

Nleuwe l eden: 
1691 F. W. H. Siebeli ng, Bastiaansstraat 68, Haarlem 
1692 A. W. H. Brouwer, Schepersweg 92, Breukelen 
1693 P. D. v. Mourik, Rozenstraat 15, Purmerend 
1694 F. Peetoom, Piet Mondriaanstr. 129", Amsterdam 
1695 A. v. d. Berg , Koekoekslaan 60, Schiedam 
1696 Peter Mudde, Goudseweg 64, Gouda 
1697 Ronald Bostoen, leperstraat 10, Hooglede (W.VI .) 

Bel iii 
1698 G. J. Zeijlemaker, Talingweg 62', l andsmeer 
1699 F. J. l os, Huygensp lantsoen 21 , Ridderkerk 
1700 G. Saull, T riest (llalie) 
1701 T. Knoop, Ekkowal 2. Gleten 
1702 J . v. d. Henst, Ellemare 271 , Rotlerdam 23 
1703 Heleen Potter , Ju lianalaan 16, Zwaag N.H. 
1704 C. van Eykelen, Aert de Gelderlaan 4, Alkmaar 
1705 J . H. Remmers, v. Ostadelaan 388, Alkmaar 
1706 Mevr. M. Boodt, Kon. J u llanastr . 218, Deventer 
1707 R. A. R. de Bruijn, Dordtschelaan 31c, 

Rotterdam 20 
1708 H. Verhoeven, Reigerstraat 42 Dordrecht 
1709 B. B lok, Ravelstraat 25, Slikkerveer 

1710 E. P. Bremmer, Spijkerstraat 237, Arnhem 
1711 J. Post, Koningsweg 288, Utrecht 
1712 Ph. H. W. Teijgeler, Kanaalweg 89-90 W. A. 

'Golfzang ·. Utrecht 
1713 J . A. E. Wiercx van Rhijn- van Panhuys, Emma-

laan 2. Driebergen 
1714 A. W. Pem!e, Dantzenbergstraat 42, Blerick 
1715 G. J. Eenkhoorn, lrenestraat 39, Kampen 
1716 C. J . Wegman, Voorstraat 231 , Dordrecht 
1717 Dr. H. Bloemers, Polanenstraat 32, Amsterdam 
1718 A. A. Geldof, Mosselkreekstraat 6, Middelburg 
1719 E. N. Blnk, Sabastraat 1, l eiden 
1720 A. Carller, Balistraat 38, Dordrecht 
1721 F. van Wijland, Mr. Sickeszlaan 20, Utrecht 
1722 K. Bouman, Badhuiskade 7, Scheveningen 
1723 A. v. d. Velde, Ruysdaelstraat 9 rood, Haarlem 
1724 P. K. R. Vermeulen Windsant, Nw. Hoogstraat 6, 

Amsterdam 
1725 C. C. Hend riks, lindelaan 32, Delft 
1726 National Reference library of Sc ience and In

vention , (Bayswater Division) Porchester Gar
dens, LONDON W 2 

1727 Estudos Gerias Universitarlos de Angola, Bi
b l ioteca . C.P. 815/ 1350 LUANDNAngola Afr ika 

1728 Me. Keldin library, Serials Department, Univer
sity of Maryland, COLLEGE PARK. Maryland 
20742 USA 

1729 F. Blijenburg , van Boelzelaerlaan 84, Den Haag 
1730 J . Merckx. Dorp 58. Scheldewindeke (Belg ie) 
1731 R. Zwartsenberg , Oosterweg 52, Haren (Gr.) 

Adreswljzlglngen: 
Drs. H. Strijbosch, Helmond naar Meijhorst 22-72, 

Nijmegen 
J . A. Vellinga. Schiedam, naar Henri Polakstraat 130, 

Schiedam 
W. v. d. Horst, Den Haag, naar Lyonnetstraat 99, 

Den Haag 
H. L. Heinslus. Leiden, naar Oude Singe! 58, leiden 
T. S. van Rees Vell inga , Zeist, naar 

Griffensteynsepleln 6, Zeist 
A. Dekker, Reeweg 0 205, naar Madoerastraat 19 

Dordrecht 
H. Bakker, Rijswijk, naar p/a F. Keijser , Oranjelaan 8, 

Rijswi jk 
C. F. v. d. Bund, Bennekom, naar 

Burgemeester Prinslaan 8, Ede 
H. J. P. Scheffer, van Blokker, naar Beethoven laan 10, 

Heemstede 
C. v. d. Kley, van Delft, naor Pijnboomstraat 25, 

Wlnterswljk 
S. H. Kattouw, van Delfzij l , naar 

Weth . Deodatusplantsoen 33, Roden (Dr.) 
Mej . C. L. Bourgonjon, van Hilversum, naar 

Kerkdwarsstraat 13, Utrecht 
M. G. Sijtsma. van Amsterdam. naar 

Adm. de Ruljterweg 379"" , Amsterdam 
J . J. A. Smits, Heerlen. naar Judeastraat 26 Heerlen 
C. M. M. Kostermans, Venlo, naar Vrijheidsstraat 13, 

Oosterhout (N.B.) 
A. Op Den Brouw, Rotterdam, naar Schalkeroord 8, 

Rotlerdam 26 
J. Honders, Amsterdam, naar Da Costastraat 83'. 

Amsterdam 
M. W. M. Post, Heer, naar p/a Buitenbrouwerstraat 12, 

Amsterdam 
P. Schiereck, Leiden, naar St. Luciensteeg 19, 

Amsterdam 
L. D. de Vos, naar Akbarstraat 15", Amsterdam 
R. R. v. d. Bold, USA, naar 4646 Bennett drivr. 

Baton Rouge (l .H.) USA 
W. F. Rodenburg, Leiden , naar Morsweg 50, Leiden 
P. M. R. Versteegh, Amsterdam, naar 

l eidsegracht 84"', Amsterdam 

Opzegglngen: 
A. M. de Vries, Zaandijk; E. J. de Priester , Amster
dam ; J. J . de Morree. Amstelveen ; l. l. Angerstein, 
Geldrop ; A. Speikstra. Nunspeet ; R. P. luykenaar. 
Scheveningen: Th. J. H. Musegaas, De Bllt ; M. J. P. 
van Oijen , Den Haag; W. Ph. R. H. de Bruyne, Haar
lem; D. J. Farjon, Laren ; D. Mirek, Paterswolde; 
A. Nagelkerke, Heinkenszand ; H. W. Kalee, Utrecht ; 
H. Slop, Amsterdam; J. Groeneveld, Den Haag; J. M. 
Gouka, Badhoevedorp; F. G. Bernsen, Utrecht; R. 
Modderman, Castricum: A. Snabi lie, Santpoort ; B. 
Gorissen, Arnhem ; G. A. Franck, Middelburg ; J. T. 
Giskes, Rotlerdam; F. N. E. Hanekroot, Santpoort ; 
J. A. v. d. Bosch, Zutphen ; Mej. W. H. Hllbr ink, 
Amsterdam; Aq . Ver. 'De Natuur', Rotlerdam; Dr. P. 
J. H. Bernsen, Oss. 

Onbestelbaar retour: 
C. v. d. Kley, Delft: J. Spaan, Rotterdam. 


